
Zápis z valné hromady dne 21. 4. 2010 

Přítomni: viz podpisová listina Hnilicová, Reisnerová, Filípek, Švihovec, Krupa, Hnilica, Hůrka 

Omluveni: Mašek, Veleta, Mann 

Hosté: Fučík (Srub), Terzijská – asistentka TS Večernice  

1) Spolupráce se sdružením Srub 

Pan Fučík – pohovořil o jejich sdružení a možnosti navázání spolupráce k oboustrannému 

náboru členů a tím prosperity obou aktivit;  

Kurz digitální kamery  

- Vznikne na oplátku za to, že využíváme jejich prostory – uvidí se, jde o budoucnost; 

- 1,5 hodina jednou týdně od nového školního roku (září) – platí; 

- vede Jana Hnilicová bez honoráře, zatím je to na zkoušku – platí; 

Bambiriáda – celopražská akce volnočasových aktivit 

- 20. 5.  do 23. 5 účastní se i  Srub – prostřednictvím nich můžeme mít reklamu!  

- Chtěli by od nás některé filmy na DVD, letáky na festival do 15. 5. 2010;  

- Letáky, DVD – Jana, Lucka;  

2) Weby 
Design – odsouhlasen všemi členy; 

Texty – AČV MEDIALOG  - O nás – text už existuje, stáhnout ze stávajících webů; 

Komunikace mezi námi výkonnou radou a členy – obnovíme pojmy v předmětech mailů, do 

příští výkonné propracuje výkonná rada (např.: IHNED, INFO, atd); 

Martin pošle Lukášovi přehled mailů ….@videoculture.cz; 

 

3) Výroční zpráva 09 
Jana už na ní pracuje. Bude co nejdříve a vystavena na nových stránkách. Popíše každý 

klíčový projekt, ostatní aktivity ve spolupráci s dalšími řešiteli….  Součástí zprávy musí být i 

stručný hospodářský přehled ve spolupráci s externí účetní p. Čermákovou a hospodářem 

sdružení (zajistí hospodář); 

 

4) Hospodářská zpráva, účetnictví 
Hospodář Roman Filípek seznámil členskou základnu o výsledku hospodaření za rok 2009, 

jsme stále ve ztrátě a tím dlužíme naší předsedkyni. Daňové přiznání našeho sdružení 

odevzdáno v termínu na FÚ pro Prahu 1;  

Hospodář zároveň předložil bilanci naší stávající finanční situace, abychom se vyrovnali se 

spoluúčastí na fr. garntu, PO.BOXU, úhrady faktury účetní, organizaci festivalu. Výstava 

Mirošov akce TS Večernice (součást VideoCulture Festu 010 jede zcela nezávisle – 

dostáváme 5 000,-Kč na tuto organizaci a v kině Ponrepo bude zase panelová prezentace, jako 

loni!);  

K lednu 2010 se jednotlivci TS Večernice vzdali členství ne z nezájmu o naše sdružení, ale 

z důvodu nízkých rodinných rozpočtů. Tím nám však ubyly zdroje z členských příspěvků, 

proto záleží na každém stávajícím členu, jak přispěje našemu sdružení. (nápadem, sehnáním 

sponzora, přispěje prací, apod.);  

Musíme získat další finanční prostředky!!. 

  


